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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini dunia industri semakin berkembang pesat, hal ini menuntut adanya  

ketepatan, keakuratan, dan kecepatan dalam proses produksi. Selama ini  tenaga 

manusia masih menjadi bagian yang utama dalam pelaksanaan proses produksi.  

Namun, dalam beberapa kasus proses produksi barang yang berbahaya, tenaga 

manusia sangat rentan terkena efek dalam keselamatan ataupun kesehatanya. 

Seperti dalam industri kimia, obat-obatan, industri cor logam, tambang dll. 

Teknologi robot merupakan  solusi yang dapat membantu pekerjaan manusia 

dalam perkerjaan yang membutuhkan efisiensi, kecepatan, akurasi dan juga hal 

hal diluar kemampuan manusia. 

Robot lengan merupakan robot yang paling umum digunakan dalam proses 

produksi. Untuk mengendalikan robot lengan diperlukan suatu analisis mengenai 

koordinat posisi dan bentuk mekanik robot. Studi kinematika diperlukan dalam 

memprediksi sistem pergerakan. Analisa gerakan digunakan untuk mencari 

informasi hubungan antara setiap sendi. Dalam pengoperasianya, robot lengan 

membutuhkan sensor yang digunakan untuk mengetahui posisi objek ataupun ciri-

ciri objek. Selain itu, pengetahuan tentang perangkat keras dari sebuah robot 

lengan  merupakan hal penting yang perlu diketahui sebelum robot dianalisa 

mengenai kinematika dan juga pergerakanya. 

Dari uraian diatas, maka perlu suatu media yang dapat digunakan sebagai 

media belajar mengenai kinematika robot dan juga hardware robot. Penulis 

mencoba merancang dan membuat sebuah prototype robot lengan yang bisa 

memindahkan objek berdasarkan warnanya sebagai media pembelajaran robotika. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah yang telah dijabarkan pada latar belakang, 

maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengindentifikasi warna  objek? 
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2. Bagaimana memindahkan objek menggunakan robot lengan 

berdasarkan warna dan kordinat objek ? 

3. Bagaimana mengkonversi masukan kordinat (geometri) menjadi nilai 

sudut pada robot lengan ? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa hal yang menjadi batasan masalah dalam Tugas Akhir 

ini, antara lain: 

1. Robot menggunakan 6 servo ( 4 DOF dan gripper) 

2. Tidak memperhitungkan berat objek. 

3. Warna yang dideteksi dua warna. 

4. Objek yang digunakan berbentuk kubus. 

5. Mikrokontroller yang digunakan adalah ATMEGA 328 ( Arduino 

Uno) 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah merancang dan membuat sebuah 

prototype lengan  robot untuk menyeleksi objek berdasarkan warna dan 

memindahkan objek pada konveyor yang diiginkan secara otomatis. 

1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan Tugas Akhir digunakan beberapa metodologi seperti 

berikut ini:       

a) Studi Literatur 

Bentuk pencarian informasi dengan cara membaca/mengambil informasi 

dari makalah, jurnal ilmiah, buku dan juga pemanfaatan internet sebagai 

sumber informasi. 
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b) Pengumpulan data 

Setelah semua dasar-dasar diketahui tahap selanjutnya adalah 

pengumpulan data, ini dilakukan untuk persiapan perancangan alat yang 

akan dibuat. 

c) Perancangan Sistem  

Pada tahap ini yang dilakukan adalah membuat perancangan sistem yaitu 

membuat block diagram hardware, mekanik, dan menyusun algoritma 

untuk perancangan sofware. 

d) Pembuatan Alat 

Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat mekanik 

robot, rangkaian hardware dan membuat program robot lengan 

berdasarkan algoritma yang telah ditentukan dan disusun pada tahap 

sebelumnya . 

e) Uji Coba Alat 

Pada tahap ini dilakukan uji coba untuk mengetahui apakah alat yang 

dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan atau masih terdapat 

kekurangan . 

f) Analisa Hasil  

Pada tahap terakhir ini dilakukan pengambilan kesimpulan yaitu 

berisikan kesimpulan dan saran atas analisa yang dibuat.     

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang pembuatan, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah yang dikerjakan dan sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Menjelaskan mengenai teori-teori penunjang yang dijadikan landasan 

dan rujukan perhitungan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan dan membahas tentang perencanaan dan pembuatan 

robot lengan. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas perhitungan kinematika robot lengan, perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software) maupun pengujian sistem 

secara keseluruhan. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari keseluruhan pengerjaan Tugas Akhir dan 

saran-saran untuk memperbaiki kelemahan sistem dari robot lengan 

yang telah dibuat demi pengembangan dan penyempurnaan di waktu 

mendatang. 

 

 


